www.mopar.eu

MOPAR® VEHICLE PROTECTION to jedyny program usług serwisowych wspierany przez koncern Fiat Chrysler
Automobiles. Gwarantuje on lepszą obsługę Twojego samochodu zapewniając wykonywanie wszelkich
napraw w Autoryzowanych Stacjach Obsługi w całej Europie, z użyciem oryginalnych części zamiennych przez
techników szkolonych według wymagań i standardów koncernu.
Zapytaj swojego dealera lub doradcę serwisowego o pełną ofertę programu MOPAR® VEHICLE PROTECTION,
który obejmuje również wydłużone gwarancje i inne produkty serwisowe.
W celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami i warunkami zapraszamy również na strony internetowe
poszczególnych marek: www.fiat.pl, www.alfaromeo.pl, www.lancia.pl, www.fiatprofessional.pl, www.abarth.pl,
www.jeep.pl oraz na stronę korporacyjną, www.mopar.eu

FCA Poland S.A.
ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 338132000

REGON 070037916, KRS: 0000019628
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN, kapitał wpłacony 660.334.600 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza informacją nie jest ofertą w rozumieniu art. 66
i następnych Kodeksu cywilnego - dane mają charakter
informacyjny i mogą ulec zmianie.

Essential Care

Dla samochodów
od 3-go roku eksploatacji

ESSENTIAL CARE

MOPAR® VEHICLE PROTECTION oferuje możliwość kompleksowej obsługi technicznej pojazdów w korzystnych
cenach produktami dopasowanymi do potrzeb i oczekiwań
użytkowników.
Tylko produkty obsługi serwisowej przygotowane przez
Fiat Chrysler Automobiles gwarantują, że kontrole i naprawy będą wykonane:
• przez certyfikowany i profesjonalny personel techniczny
wyszkolony przez producenta
• z użyciem oryginalnych części dedykowanych obsługiwanemu modelowi
• w autoryzowanych serwisach danej marki pojazdu

ESSENTIAL CARE
Pakiet Essential Care MOPAR ® VEHICLE PROTECTION
zapewnia wykonanie 2 przeglądów kontrolnych sprawdzających samochód pod kątem bezpiecznej i wygodnej
jego eksploatacji, a weryfikacja niektórych podzespołów
pozwoli na ewentualne działania niezbędne do spełnienia wymogów okresowego przeglądu technicznego
dopuszczającego pojazd do ruchu, oszczędzając czas,
wydatki i nieoczekiwane trudności. Dzięki załączonym
kuponom rabatowym na części i akcesoria pakiet pozwala
zaoszczędzić na wydatkach serwisowych przy potrzebie ich

KORZYŚCI

wymiany. Dodatkowo, bezpłatnie (robocizna) wymieniony
będzie filtr przeciwpyłkowy klimatyzacji jeśli użytkownik
uzna to za wskazane. Z pakietu można skorzystać w stacjach serwisowych na terenie Polski.

WIĘKSZA
OSZCZĘDNOŚĆ

Specjalny rabat na wskazane oryginalne
części zamienne MOPAR® podlegające
wymianom eksploatacyjnym w Twoim
samochodzie.

WIĘKSZA
PEWNOŚĆ

Pewność, że zawsze zostaniesz rozpoznany w sieci serwisowej jako posiadacz
programu MVP i zawsze otrzymasz
obsługę wysoko wykwalifikowanych
techników, z użyciem oryginalnych części zamiennych.

WIĘKSZA
WARTOŚĆ

Z pakietu może korzystać również
kolejny właściciel auta w przypadku
sprzedaży auta.

WIĘKSZA
NIEZALEŻNOŚĆ

Pewność, że zawsze możesz skorzystać
z rozległej sieci serwisowej, gdziekolwiek będziesz się znajdować.

PRZEGLĄD KONTROLNY

KUPONY RABATOWE NA WYBRANE CZĘŚCI:

W celu utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym
i weryfikacji poprawności jego funkcjonowania MOPAR®
VEHICLE PROTECTION zaleca okresowe kontrole weryfikujące działanie podstawowych układów i elementów
mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz jakość eksploatacji pojazdu. Z pakietem Essential Care, w okresie jego
ważności, masz prawo do dwóch przeglądów kontrolnych
z których każdy obejmuje:
• Kontrola sprawności hamulców przednich
• Kontrola sprawności hamulców tylnych
• Kontrola sprawności hamulca ręcznego
• Kontrola zawieszenia
• Sprawdzenie działania układu klimatyzacji i stanu filtra
• Kontrola pasków napędowych osprzętu silnika
• Kontrola działania świateł i kierunkowskazów
• Kontrola skuteczności wycieraczek i spryskiwaczy szyb
• Sprawdzenie jakości płynu hamulcowego (zawartość
wody) i kontrola poziomu
• Sprawdzenie jakości płynu chłodniczego (temp.
zamarzania) i kontrola poziomu
• Kontrola poziomu oleju silnikowego i płynu wspomagania
• Kontrola stanu akumulatora
• Sprawdzenie zużycia opon i ciśnienia
• Kontrola terminów przeglądów i badania okresowego.

Podane wysokości rabatu mogą ulec zmianie – weryﬁkacja u dealera.

